
СТАНОВИЩЕ 

за дисертацията на 
Димитър Атанасов Мирчев 

на тема: Философско-религиозни пътища за онтологизиране на Божието 

битие 

за присъждане на образователната и научна степен Доктор 

в професионално направление 2.3. Философия 

по научната специалност История на философията 

за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград 

от проф. дфн Валентин Канавров  
 

Дисертацията е в обем от 158 стр., вкл. библиография на цитираните източници. 

Чистият текст е 152 стр. Библиографията е релевантна на съдържанието на 
дисертацията и достатъчна в изворово, информационно, херменевтично и 

интерпретативно отношение. Библиографията съдържа 77 заглавия на български, 

руски, английски и френски език. Всички заглавия са цитирани и използвани в 

текста. Дисертацията е придружена от автореферат и съпътстващи документи. 

Авторефератът в обем от 27 стр. стриктно следва структурата на дисертацията и 

напълно възпроизвежда нейното съдържание. В автореферата коректно са 
отразени основните приносни моменти на дисертацията и публикациите на 
автора по нейната тематика. Съпътстващите документи са пълни според 

изискванията на закона и другите нормативни документи, които уреждат 
процедурата. 

През 2000 г. Димитър Мирчев завършва специалност Богословие в 

Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с магистърска ОКС. През 
2002 г завършва магистратура по международни връзки в Свободния факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2013 г. – магистратура по антична култура 
и литература във Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. 
Климент Охридски“. Понастоящем Мирчев е Зам.-ректор на Духовната академия 
в Пловдив и Зам.-Ректор на Духовната семинария в Пловдив. През март 2014 г. е 
зачислен за докторант на самостоятелна подготовка в Катедра „Философия“ на 



Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – 

Благоевград. През март 2016 г. след успешно проведена вътрешна защита в 

катедрата е отчислен от Факултетния съвет на ФФ с право на защита. На първото 

заседание на научното жури поех ангажимента за изготвяне на становище за 
дисертационния текст. 

Дисертацията следва няколко водещи теоретични линии, чието успешно 

преплитане обуславя нейния оригинален теоретичен характер. Тези линии са: 
историкофилософска, онтологическа, концептуално-компаративистка и 

богословска. Проблемното поле и основните съдържателни решения на 
дисертацията са строго историкофилософски. В дисциплинарен план тя има 
подчертан онтологически характер. В композиционно отношение дисертацията 
е изградена компаративистки, като теоретично се редополагат двете основни 

линии на патристиката – гръцката и латинската. 
Дисертацията е организирана в увод, две глави и заключение. Те са добре 

балансирани както в изследователски план, така и като изложение на основните 
идеи и методологическия подход на дисертанта. Структурата на дисертацията 
следва анализирането и съпоставянето на гръцката и латинската патристическа 
философия от IV-V век, без да се поставят конфесионални акценти, или да се 
прилагат ограничени конфесионални решения. Идеализационното историческо 

ограничение и съсредоточаване върху IV-V век е резонно и се налага поради 

необходимостта от историческо рамкиране на проблематиката за онтологизиране 
на Божието битие, както и за открояване на основополагащите идеи в това 
отношение. Дисертантът изследва съответните постановки на водещите имена в 
гръцката и латинската патристическа философия: Атанасий Велики, Василий 

Велики, Григорий Богослов и Григорий Нисийски, от една страна, и Марий 

Викторин, Амвросий Медиолански и Блажени Августин, от друга. В богословски 

ракурс се анализират редица еретически възгледи, чийто анализ способства по-

релефното изпъкване на онтологическата теза. 
Препоръката ми към колегата Мирчев е при едно бъдещо доработване на 

дисертацията да използва по-настойчиво познанията си по класически гръцки и 

латински език. Така ще се дообогатят не само концептуалният и 



интерпретативният хоризонт на изследването, а също и собствените му 

теоретични и догматични постановки и ще се постигне по-добро и по-пълно 

теоретизиране на проблематиката. 
Докторантът формулира приносните моменти на своята дисертация в 5 

стегнати пункта. Те са реални и доказани. Докторската теза е коректно 

формулирана, систематично разгърната в компаративен план и достатъчно добре 
аргументирана. 

Димитър Мирчев има 2 отпечатани публикации по темата на дисертацията. 
Има и други публикации по близка философско-религиозна проблематика, които 

той от скромност не е включил в списъка на публикациите. 
Нямам принципни несъгласия с постановките на дисертацията. 
Нямам съвместни публикации с дисертанта.  
Заключение: Като имам предвид посочените теоретични приноси на 

изследването, неговата ясна систематическа конструкция, изчистения 
философски език, вплитането на историкофилософска и фундаментално 

онтологическа проблематика, от една страна, и историкобогословска и 

догматическо богословска проблематика от друга, както и специфичната научна 
стойност на текста по отношение на промислянето на една хилядолетна духовна 
традиция, убедено и категорично предлагам на членовете на уважаемото научно 

жури по защитата на дисертацията на Димитър Атанасов Мирчев на тема: 
Философско-религиозни пътища за онтологизиране на Божието битие да я 
гласуват за успешно защитена, като присъдят на дисертанта образователната и 

научна степен „доктор” по научната специалност История на философията в 
професионално направление 2.3. Философия. 

 

София, 06 април 2016 г. 
Успение на св. Методий Славянобългарски 
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